
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           TŘEBÍČ 
 

                      14. května 2022  
                                                OD 9:00 HOD 



nÁČELnICtvO SOkOLSkÉ ŽUPY PLUkOvnÍka ŠvECE 
OtEvřEný PřEbOr v LEHkÉ atLEtICE 2022 

 
POŘADATEL:   nÁČELnICtvO SOkOLSkÉ ŽUPY PLk. ŠvECE, SOkOL třEbÍČ 
DATUM:    SObOta 14. května 2022, zaHÁjEnÍ v 9.00 HOD. 
MÍSTO KONÁNÍ:  StaDIOn SOkOLa třEbÍČ POD kOStELÍČkEm (ulice Máchalova) 
ZÁVODNÍ KANCELÁŘ:  Buňka Sokola Třebíč v západní části stadionu 
ŠATNY:    Šatny Sokola Třebíč v západní části stadionu  
PŘIHLÁŠKY: jmenné seznamy + rok narození – podle kategorií do 11. května 2022 

na email v souboru word nebo excel:  zupaplksvece@seznam.cz  
V termínu nepřihlášení závodníci nebudou připuštěni k závodu. 

PODMÍNKY:  
 Župní přebor je vypsán pro jednotlivce v jednotlivých kategoriích. Za jednu jednotu soutěží max. 8 závodníků v dané 

kategorii. Účastníci z nesokolské veřejnosti doloží ročník narození průkazem totožnosti; budou hodnoceni 
v celkovém pořadí všech účastníků podle dosažených výsledků. 

 ! Přebory nejsou určeny pro sportovce registrované v atletických oddílech (ČAS)! 
 Vloženým závodem je štafeta sokolských jednot ve dvou vypsaných kategoriích (žactvo, dorost + dospělí). 
 Při prezenci budou předloženy 

 soupiska všech závodníků za jednotu (organizaci) podle kategorií; 
 vyplněné startovní lístky pro max. 4členné skupiny v jednotlivých kategoriích, příp. pro jednotlivce s uvedením 

jména a příjmení a roku narození; pro každé družstvo (příp. jednotlivce) budou vyplněny čtyři startovní lístky 
(každá disciplína zvlášť), vyjma kategorie předškolní děti (tři lístky); 

 platné průkazy závodníků – členů ČOS se zaplacenými známkami na rok 2022 (případně stačí na soupisce 
čestné prohlášení statutárního zástupce sokolské jednoty, že přihlášení sokolští závodníci mají zaplacené 
členské známky na rok 2022); 

 nebo průkaz totožnosti (či obdobný dokument) v případě nečlenů ČOS; 
 zároveň bude uhrazen startovní poplatek ve výši 50 Kč za člena ČOS, 100 Kč za ostatní účastníky. 

 Soutěží se podle „soutěžního řádu“ schváleného ČOS pro rok 2021/2022. 
 Za zdravotní stav závodníků odpovídá vysílající organizace nebo sami závodníci. 
 Pro vlastní závod lze použít jakýkoliv vhodný sportovní úbor, je možno použít i tretry. 
 Sokolští závodníci mají mít sportovní úbor doplněn viditelně umístěnou sokolskou symbolikou. 
 Každá zúčastněná jednota zajistí nejméně dva rozhodčí. 

SOUTĚŽÍ SE: 
 Podle pravidel lehké atletiky, soutěžního řádu ČOS a ustanovení tohoto rozpisu. 

HODNOCENÍ: 
 Dle platných bodovacích tabulek ČOS. 

KATEGORIE A DISCIPLÍNY: 
předškolní děti 2016 a ml. běh 40 m, skok daleký z místa, hod tenisovým míčkem 

mladší žáci I. 2013 – 2015 běh 50 m, skok daleký (odraz z pásma), hod kriketovým míčkem, 300 m běh na střední trať 

žákyně I. 2013 – 2015 běh 50 m, skok daleký (odraz z pásma), hod kriketovým míčkem, 300 m běh na střední trať 

mladší žáci II. 2011 – 2012 běh 50 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem, 300 m běh na střední trať 

žákyně II. 2011 – 2012 běh 50 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem, 300 m běh na střední trať 

starší žáci III. 2009 – 2010 běh 60 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem, 800 m běh na střední trať  

žákyně III. 2009 – 2010 běh 60 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem, 600 m běh na střední trať 

starší žáci IV. 2007 – 2008 běh 60 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem, 800 m běh na střední trať 

žákyně IV. 2007 – 2008 běh 60 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem, 600 m běh na střední trať 

dorostenky 2004 – 2006 běh 100 m, skok daleký, vrh koulí 3,00 kg, 800 m běh na střední trať 

dorostenci 2004 – 2006 běh 100 m, skok daleký, vrh koulí 5,00 kg, 1500 m běh na střední trať 

ženy 2003 a st. běh 100 m, skok daleký, vrh koulí 4,00 kg, 800 m běh na střední trať 

muži 2003 a st. běh 100 m, skok daleký, vrh koulí 7,26 kg, 1500 m běh na střední trať 



 

"ŠTAFETA SOKOLSKÝCH JEDNOT" 
Každá sokolská jednota může sestavit max. dvě 4členné štafety v každé kategorii: 
 žákovská štafeta jednot, 4× 60m – 2 závodníci mladších žákovských kategorií (ročník 2011 – 2015) + 2 závodníci 

starších žákovských kategorií (ročníky 2007 – 2010); ve štafetě bude minimálně 1 závodník opačného pohlaví; v rámci 
kategorií staršího žactva je možné nominovat mladší závodníky, ne naopak 

 štafeta jednot dorostu a dospělých, 4× 60m – celkem 4 závodníci z kategorií dorost a dospělí (ročníky 2004 
a starší); ve štafetě bude minimálně 1 závodník opačného pohlaví a minimálně 1 z věkové kategorie dorostu (ročník 
2004 – 2006) 

VEDOUCÍ DRUŽSTEV: 
 se pohybují se svými závodníky od jedné disciplíny ke druhé podle připraveného harmonogramu, dbají o jejich 

bezpečnost a ukázněné chování na ploše stadionu. Povzbuzování z vnitřku oválu je zakázáno. 

PROTESTY: 
 Podávat do 15minut od události, která je předmětem protestu, řediteli závodu se vkladem 50 Kč. V případě neuznání 

protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele. Protest řeší ředitel závodu s hlavním rozhodčím a hlavním 
rozhodčím disciplíny, které se protest týká. 

 

ČASOVÝ ROZVRH  8.00 – 8.45 upřesnění přihlášek, prezence 
 8.40 – 9.00 porada rozhodčích a vedoucích družstev 
 9.00 nástup a zahájení 

   15.00 předpokládané ukončení přeboru, nástup závodníků 
a vyhlášení výsledků 

CENY: 
 První tři závodníci v každé kategorii obdrží diplomy a medaile. První tři vítězné štafety obdrží diplom a pohár. 

 

ČINOVNÍCI: Ředitel přeboru: Věra Špačková 
 Řízení přeboru: Oleg Šalbaba 
 Hlavní rozhodčí: Věra Špačková 
 Počtářská komise: Ing. Eva Šalbabová 
  Ing. Vojtěch Šalbaba 
  Otakar Pavlík 
  Zdeňka Vlčanová 
   
Rozhodčí: cvičitelé zúčastněných jednot (každá zúčastněná jednota zajistí nejméně dva rozhodčí) 
 
  
 mgr. věra ŠPaČkOvÁ v. r. OLEg ŠaLbaba v. r. 
 Náčelnice župy Náčelník župy 

 

 

 

 

 

 

 

Tento projekt se uskuteční s finanční podporou kraje Vysočiny. 

 

 

 


